
   . هذا وفهمت عليه وأجبتك سؤال سألت أنك إما خطأ فهمت كأنك أذكر  ما : الشيخ 

  الصابرين؛ مع اهللا أن اصربوا ، املنكر عن والناهني باملعروف اآلمرين القانطني  الصابرين من اجعلين اللهم

  .....:  السائل

   . يوم أول اجلواب فهمنا : ال يا مدثرالشيخ 

  ؟ مسري :نعمالشيخ 

  ؟  لكن غري صابر يف بعض  هل يطلق عليه اسم الصابرشخص كان صابرا على طاعة اهللا  ! :شيخ السائل

 على تائب اسم عليه يطلق ال غريه دون ذنب من تاب من أن كما ال، اإلطالق سبيل على : الالشيخ   

 ويحب التوابين يحب اهللا إن((  يعرفها أن اإلنسان ينبغي النكتة وهذه  كذا؛ من تائب يقال لكن اإلطالق

 املطلق الوصف ال؛ ألن ؟ ذلك يف يدخل منها توبته مع معصية على أصر إذا إنسان مثال نقول هل )) المطهرين

   .صاحل نعم. املطلق بالعمل هو إمنا

 هذه من يفهم هل))  الخاشعين على إال لكبيرة وإنها والصالة بالصبر واستعينوا((  تعاىل: قوله :يف السائل 

  ؟ أصله عن معناه احلقيقي  عن خيرج الكبرية لفظ أن اآلية

 كبير في يعذبان وما ليعذبان إنهما:(  والسالم الصالة عليه النيب قال احملدثني؛ من أنت صاحل يا: :نعمالشيخ  

 يا الدرس انتهى  الفعل يف كبري غري اإلمث يف كبري فهو؛ كبري إنه ىبل: البخاري رواية ويف عليهما  شاقا أي) 

   .حممد

 نفس تجزي ال يوما واتقوا العالمين ىعل فضلتكم وأني عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا إسرائيل يبني(( 

 فرعون آل من نجيناكم وإذ  ينصرون هم وال عدل منها يؤخذ وال شفاعة مها يقبل وال شيئا نفس عن

 فرقنا وإذ عظيم ربكم من بالء ذلكم وفي نسائكم ويستحيون أبناءكم يذبحون العذاب سوء يسومونكم

 العجل اتخذتم ثم ليلة أربعين موسى واعدنا وإذ  تنظرون وأنتم فرعون آل وأغرقنا كما فأنجين البحر بكم

   )) تشكرون لعلكم ذلك بعد من عنكم عفونا ثم ظالمون وأنتم بعده من

 يف واليهود ،مدنية السورة هذه ألن ؛إسرائيل بين يف اآليات هذه كل . الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ      

من  اهللا قص فلهذا ؛املدينة إىل وسلم آلهعلى و  عليه اهللا ىصل النيب قدم حني قبائل ثالث ،كثريا كانوا املدينة

  . نعم قرأناها ؟  . ما قرأناهاعزوجل اهللا يقول منها ا؛كثري   السورة هذه يف نبئهم

 والظن يتيقنون أي ))يظنون الذين(())  راجعون إليه وأنهم ربهم مالقوا أنهم يظنون الذين:(( يقول عزوجل

 عليهم ضاقت ذاإ حتى((  :وتعاىل تبارك اهللا قول منها كثرية أمثلة وله اليقني مبعىن العربية اللغة يف يستعمل



 فالظن ؛أيقنوا مبعىن ))ظنوا(())  إليه إال اهللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم وضاقت رحبت بما األرض

تبارك  كقوله الظن مبعىن يستعمل فالعلم ؛سانعاكيت يعين الظن عىنمب يستعمل العلم أن كما اليقني مبعىن يستعمل

 فإن بإيمانهن أعلم اهللا فامتحنوهن مهاجرات المؤمنات جاءكم إذا آمنوا الذين أيها يا: (( تعاىل و

 ما ألن ذلك قلنا وإمنا ؛ ظننتموهن أي ))علمتموهن إن(())  الكفار ىإل ترجعوهن فال مؤمنات علمتموهن

 الظن أن ملهموا ؛الظن إال تفيد ال والقرائن بالقرائن إال عليه اإلطالع ميكن فال اهللا، إال يعلمه ال القلب يف

 اهللا سيال قوا أم يتيقنون أي)) ربهم قوامال أنهم يظنون(( الظن مبعىن يستعمل والعلم اليقني مبعىن يستعمل

 كدحا ربك ىإل كادح إنك نانسإلا أيها يا((  :الناس عموم يف تعاىل قال كما مةاالقي يوم يف وذلك عزوجل

 ليس ربه سيكلمه إال أحد من منكم ما:(  وسلم عليه اهللا ىصل النيب وقال ؛اهللا مالقاة من فالبد))  قيهفمال

 وينظر قدم ما إال ىير  فال منه أيمن فينظر( ترمجان وبينه بينه ليس اهللا يكلمه إنسان كل )ترجمان وبينه بينه

 النار فاتقوا وجهه تلقاء النار إال ىير  فال وجهه تلقاء ينظرو  قدم ما إال ىير  فال يساره  عن يعني منه مأأش

 قال كما املالقاة هذه يف البشارة تناله سوف املؤمن أن الشك لكن يالقي ربه؛س إنسان فكل)  تمر بشق ولو

 جيعلنا أن اهللا نسأل هللا احلمد حنن إذا))  المؤمنين بشرو  قوهمال أنكم وعلموا اهللا تقوااو ((  :تعاىل و تبارك اهللا

 ؛عليهم خوف ال معناها ))المؤمنين بشر (( :يقول اهللا ألن ؛اللقاء هذا من خناف لن يعين ـ املؤمنني من وإياكم

 ، فيقر كذا عملت كذا عملت كذا عملت(:  فيقول سرته يعين كنفه عليه ويضع املؤمن هبعبد اهللا خيلو وهلذا

 يعين راجعون إليه ))راجعون إليه وأنهم((  ).اليوم لك أغفرها وأنا الدنيا في سترتك قد إني تعالى اهللا فيقول

 عىنبامل فخذ عماأل املعىن حتتمل اآلية كانت إذا :نقول اجلواب ؟ أمورنا مجيع يف راجعون إليه أو مةاالقي يوم

 ولذالك ؛عليها يرتتب وما الكلمة تتضمنه ما وتعاىل سبحانه وعلم عنده معلوم عزوجل اهللا كالم ألن ؛األعم

 وقد باطال يكون وقد حقا يكون قد ورسوله اهللا غري كالم والزم ،حقا النيب كالم والزم ،حقا اهللا كالم الزم كان

 كل يف إليه راجعون قلف شئت إن أو مةاالقي يوم أي))  راجعون إليه وأنهم((  به يلتزم ال وقد املتكلم به يلتزم

   . همأمور 

 كما ومنها  . اإلثبات ذا يتيقنون الذين مدح اهللا ألن ؛عزوجل اهللا مالقاة إثبات الكرمية اآلية هذه يف      

  ؛الرؤية ثبوت يعين وهذا املقابلة مع إال يكون ال اللقاء ألن ؛عزوجل اهللا رؤية إثبات :العلماء من كثري إليه ذهب

 فلدينا املنازعة فيه وصار االستدالل يستقم مل وإن، املطلوب فهذا اهللا رؤية ىعل اآلية ذه االستدالل استقام فإن

                                                                         . مةاالقي يوم عزوجل اهللا رؤية ثبوت ىعل تدل كثرية ىأخر  أدلة

 أمورا يستلزم وهذا ؛أمورهم مجيع يف اهللا إىل راجعون أم يوقنون املؤمنني هؤالء أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن



 اهللا مراقبة يستلزم أيضا كذلك  ؛منه ختف فسوف اهللا إىل راجع تعرف أنك مادمت ألنك اهللا من اخلوف :أوال

 السر يف خيشونه فسوف اهللا إىل يرجعون أم علموا إذا أم أي اجلوارح يف واملراقبة القلب يف واخلوف ؛عزوجل

   . اك حيث جيدك وأن أمرك حيث يفقدك أن منه احلياء يستلزم أيضا وكذلك ؛والعالنية

)) العالمين ىعل فضلتكم وأني عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائيل يبني((  :تعاىل اهللا قال مث      

 ؟ نعما إسرائيل بين ىعل اهللا أنعم فهل))  عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا((  ذا اهللا ذكرهم بآيات وقبلها

 قيمال البن" اللهفان إغاثة" كتاب  أفليقر  األمر هذا يف علم مزيد أراد ومن  ؛كفروها لكنهم جدا كثرية نعما نعم

.                                               اهللا رمحه أستارهم وهتك أسرارهم وكشف النعم من هؤالء اهللا ىأعط ما بني فإنه اهللا رمحه

 واملراد.  العموم فيفيد مضاعف لكنه  مفرد اسم ))نعمتي(())  عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا:((  وقوله

 وشكر ؛النعمة هذه بشكر يقوم أن املراد بل بكذا نعمأو  بكذا علي أنعم أن اهللا اإلنسان يذكر أن ليس بتذكرها

 إن:(( وسلم عليه اهللا ىصل النيب قول الصاحل العمل هو ةمالنع شكر أن ىعل والدليل  ؛الصاحل العمل هو النعمة

 هللا واشكروا رزقنكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا:((  فقال المرسلين به أمر بما المؤمنين أمر اهللا

 اعملوا فقال))  صالحا واعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا((  الرسل في وقال))  تعبدون إياه كنتم إن

 .                                                                           اهللا نعمة اشكروا للمؤمنني اهللا قول بإزاء صاحلا

 ا أنعم عزوجل اهللا نعم من النعمة هذه إن حيث ؛ عليهم هللا املنة إظهار فيها))  عليكم أنعمت لتيا((  :وقوله

 ؛النعم أعظم ألنه بالذكر وخصه املنزلة، وعلو اهاجل ةعرف وهذا)) العالمين ىعل فضلتكم وأني((  وأيضا ؛عليهم

 اهللا ذكر الكتاب وأهل املشركني من الكفار يف اهللا ذكر البينة سورة إىل نظرا ، العطاء من أفضل املراتب فإن

 جهنم نار في والمشركين الكتاب أهل من كفروا نالذي إن((  :فقال بالسوء عليهم يثين أن قبل جزاءهم

 هم أولئك الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن (( :فقال املؤمنون أما))  البرية شر هم أولئك فيها خالدين

 ىعل فضلتكم وأني:((  قال وهنا ؛نعيم كل من أعظم واملنزلة املرتبة علو نأل))  ربهم عند جزاءهم البرية خير

 بعد بالذكر خصه لكنه ؛نعمه من العاملني ىعل إياهم تفضيله ألن ؛العام ىعل اخلاص هذا فعطف))  العالمين

 هقول ذلك ومن اخللق مجيع ا ويراد تطلق والعاملون  ؛العاملني ىعل فضلهم تعاىل اهللا أن أمهيته إىل إشارة التعميم

 املراد من ))العالمين رب هللا الحمد(( هنا ؟ أنت أخ باآلية املراد  ))  لميناالع رب هللا الحمد:((  تعاىل اهللا

 كنتم((  :األمة ذههل قال اهللا ألن قطعا العامل كل ا يراد ال ))لعالمينا(( وهنا. طيب متام العاملني مجيع ؟ م

 زمام عامل أما احتماالت ففيها ؛زمام عاملي أو ،سبقهم من بالعاملني املراد إذا))  للناس أخرجت أمة خير

 وأما ؛منهم أفضل األمة هذه وأن عليهم تفضل مل بأا فنقطع األمة هذه وأما ؛العاملني ىعل فضلهم اهللا أن فقطعا



 ؛ال قطعا ؟ األمة هذه ىعل فضلوا هل :األول ؛احتماالت ثالثة اآلن فلدينا ؛دترد حمل ،دترد فمحل سبقهم من

 من سبقهم من ىعل فضلوا هل: اثالث ؛ نعم قطعا ؟ وغريهم فرعون آل من زمام عامل ىعل فضلوا هل: ثانيا

 فضلوا قلنا إذا حىت حال كل ىعل ؛أال وحيتمل عليهم فضلوا يكون أن حيتمل ،تردد حمل عندي هذا ؟ العاملني

   .اعليه اهللا يشكروا أن عليهم كبرية نعمة فهو زمام عامل ىعل

 املباشر باخلطاب إال يصحوا لن وأم ،هتهمالب إىل إشارة بالذات إسرائيل بين خطاب يف الكرمية اآلية هذه يف

  )).إسرائيل بني يا((

 يتبعوا أن شكرها ومن بشكره فيقوموا عليهم اهللا نعمة يذكروا أن إسرائيل بين ىعل جيب أنه : أيضا فوائدها ومن 

  .  وسلم عليه اهللا ىصل حممدا ؟ من

 أيشب هي إمنا ؛آبائهم عن إرثا وال بكدهم وال  بكسبهم تأت مل النعمة هذه أن إظهار:  الكرمية اآلية فوائد ومن

   . املنة إظهار ففيها  ))مكعلي أنعمت(( عليهم اهللا بنعمة ؟

)) العالمين ىعل فضلتكم وأني((  :لقوله ؛زمام يف ملاالع أفضل إسرائيل بين أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وأني((  :لقوله ؛العظيم النعم من ذلك فإن جاه أو مال أو بعلم أحدا فضل إذا  تعاىل اهللا أن: ها فوائد ومن.

  . ألمهيته بالذكر خصها))  العالمين ىعل فضلتكم

 ىعل بعضهم مفضل الرسل حىت معلوم أمر وهذا درجات الناس وأن ،الناس تفاضل: الكرمية اآلية فوائد منو 

 النبيين بعض فضلنا ولقد((  :تعاىل وقال))  بعض ىعل بعضهم فضلنا الرسل تلك((  :تعاىل قال كما بعض

 فضل ملاذا العقول تدرك ال وقد عزوجل، اهللا من منة هو أوال الفضل يكون ؟ الفضل يكون فبماذا))  بعض ىعل

 هليفضلت  سبب هذا فإن صاحلا وعمال وإميانا علما اهللا آتاه من كل أن الشامل املعىن لكن ؛هؤالء ىعل هؤالء اهللا

   )) . درجات العلم أوتوا والذين منكم آمنوا الذين اهللا يرفع((  :تعاىل اهللا قال

 هذا من وقاية اختذوا أي ))يوما اتقوا(())  شيئا نفس عن نفس تجزي ال يوما واتقوا: (( تعاىل اهللا قال مث

 تجزي ال((  مةاالقي يوم به ويعين اليوم ذلك يف يكون الذي العذاب اتقوا يعين ؛اليوم ذلك عذاب به املرادو  ؛اليوم

 علفا نفس ألن ؛النفي سياق يف أيش؟ سياق يف نكرة ونفس  ؛شيئا عنها تدفع ال أي))  شيئا نفس عن نفس

 شيئا نفس عن جتزي أن نفس ألي ميكن ال إذا ؛العموم تفيد النفي سياق يف كرةوالن ؛النفي سياق يف فهي جتزي

 إطالقا، أحد عن أحد وال صديقه عن صديق وال آبائه عن أبناء وال أوالده عن أب ال شيئا، عنها تدفعأن  ،أي

 الدنيا بذلك ويريد)  شيئا اهللا من عنك أغني ال محمد بنت فاطمة يا( :يقول والسالم الصالة عليه النيب حىت

  .  واآلخرة



 أو نفعا له جيلب أن تشمل فإا النفي سياق يف النكرة كان وإذا ؛النفي سياق يف نكرة أيضا ))يئاش(( :وقوله

 الناس من أن علينا ردي وال ؛كان مهما ضررا عنه يدفع وال نفعا ألحد جيلب أحد ال مةاالقي فيوم ؛ضررا عنه يدفع

 وال (( ؛اهللا لعباد بظلمه حسناته أهدر الذي هو الظامل هذا ألن نقول ؛ا فينتفع ظاملهم حسنات من يأخذ من

 الفاعل مؤنث ألنه ؟أليش ؛واضح فيها األمر ))تقبل(( :قراءة ىفعل ))شفاعة منها تقبل وال(( :قراءة ويف ))يقبل

 الشيء ن:شيئا التأنيث بغري لكونه غو سامل نقول الياء قراءة ىوعل ؛مؤنثا يكون مؤنثا فاعله كان إذا والفعل مؤنث

ابن  قال وهلذا ؛الفاعل ائبن أونعم  والفاعل الفعل بني الفصل :الثاين الشيءو  ؛حقيقي غري التأنيث أن :األول

   : اهللا رمحه مالك

       حر ذات مفهم أو    متصل مضمر فعل تلزم وإنما                   

التأنيث ابن  جيب ،طلعت الشمس  ؟التأنيث وجب ،هند قامت: قلت إذا ؛صلالف مع التذكري جيوز أنه ذكر مث

 ،هند لقومها قالت:  قلت وإذا. التأنيث جيب إذا  ؛"متصل مضمر فعل تلزم وإنما ":يقول ماذا مالك امسع

 التذكري جيوز ،ةر السيا ارتس:  قلت وإذا  ؛الفصل لوجود والتأنيث التذكري جيوز نعم ؟والتأنيث التذكري جيوز

                                            . آدم نعم يا منشي؟ وال أسئلة عندكم الشرح انتهي     . حقيقي غري التأنيث ألن ؛والتأنيث

  وإال .. األسئلة يف الدرس السابق : السائل

   ؟سابق إال إذا كان هذا السؤال وقع عندك يف ذلك الوقت :الشيخ 

   أي وقع عندي يف ذاك الوقت.: السائل

 بعض به ومتسك الدين يف بدعا شرع الناس بعض ؛فيه الفائدة لعدم يلعن وال يسب ال امليت أن قلنا: السائل

 هل عمله لسوء يلعنه وقد بسوء الرجل هذا يف يتكلم أن ةاملبتدع ههذ ىعل يرد من الزمالفمن  فالزم يعين الناس

  ؟ وجه يعين له

  ؟ احمدود أعطين شيئا أيش؟ رجل وقال رجل ألف؟  نعم مبهم يف مبهم سؤال هذا: الشيخ 

  ؟بعض الناس شرع بدعا مثال بدعة وبعض الناس ميسكون ذه البدعة.:  السائل 

   هذه؟ويش البدعة : الشيخ 

  ؟ هذه البدعة أسس الذييلعن  ،فيلعن امليت ىعل الفاحتة قراءة شرع المث: السائل

 أن لك لكن ؛ال مأ لعنته سواء اهللا لعنه فقد مستحقا كان إذا هو ؛نفس الشيء الذي قلناه ،أراه ما: الشيخ 

 ملعونةهذه  طائفةال مثال تقول ؛بأس ال عموما طائفةال عموما، طائفةال أو ملعون مبدأ هذا تقول املبدأ مثال تلعن

   . ذلك أشبه وما ملعونون النصارى ملعونون اليهود ،



)) الكاذبين ىعل اهللا لعنة فنجعل((  وقوله))  الظالمين ىعل اهللا لعنة أال(( :يف القرآن تعاىل اهللاقول : السائل

  ؟ الظامل وكذلك باللعن نعينه فهل كذب إذا إنسان لكن طالقاإل ىعل هذافهل 

 خاص فهذا ))الكاذبين ىعل اهللا لعنة فنجعل(( أما الظاملني ىعل اهللا لعنة تقول العموم سبيل ىعل جيوز: الشيخ 

   . املباهلةب

 بكفرهم حكمنا اذا ألنه ؛ واملالحدة الفالسفة كغالة املعني تكفري من فلنمتنع ملعنيا لعن من منعنا إذا: السائل

  ؟اللعن هلم حكمنا فقد  عينا

 أن البد ونضللهم نبدعهم أنأما  ،لكنألن ملاذا  نلعنهم أن يلزم فال عينا بكفرهم حكمنا ذاإ أصال ال: الشيخ 

 الفالسفة هؤالء دري عنن ال وحنن  احلجة معليه تقوم أن  بشرط لكن أي نعم عينا ونكفرهم، ونضللهم نبدعهم

  . وامات قد اآلن هم مث احلق هلم بني هل اظرو نو  هل

  ؟.....: السائل

   . كافر فهو بكذا قال من نقول قلت كما حال كل ىعل: الشيخ 

 ماذاف  ...... ال املعىن هذا مثل يف املفسرين من فكثري)) لهم واستغفر عنهم فاعف: (( تعاىل قوله:  السائل

  ؟ . . . غري هذا يف نقول

 ما آخر من املائدة وقلنا غلط هذا أن بينناو  الصيد بآية منسوخة هذه قالوا املفسرين بعض إن قلنا.....: الشيخ 

     . نزلت

َناُكمْ  َوِإذْ .((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:  الطالب  يـْ ُحونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  َنجيَُذب 

َناُكمْ  اْلَبْحرَ  ِبُكمُ  فـََرقْـَنا َوِإذْ ) 49( َعِظيمٌ  رَبُكمْ  ِمنْ  َبَالءٌ  َذِلُكمْ  َوِفي ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ  َأبـَْناءَُكمْ   َوَأْغَرقْـَنا فَأَْنَجيـْ

َلةً  َأْربَِعينَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوِإذْ ) 50( تـَْنظُُرونَ  َوَأنـُْتمْ  ِفْرَعْونَ  آلَ   ظَاِلُمونَ  َوَأنـُْتمْ  بـَْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتَخْذُتمُ  ثُم  لَيـْ

)51 ( ُكمْ  َذِلكَ  بـَْعدِ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َعَفْونَا ثُمَتْشُكُرونَ  َلَعل )َنا َوِإذْ ) 52  َلَعلُكمْ  َواْلُفْرقَانَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آتـَيـْ

 بَارِِئُكمْ  ِإَلى فـَُتوبُوا اْلِعْجلَ  بِاتَخاِذُكمُ  َأنـُْفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنُكمْ  قـَْومِ  يَا ِلَقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ ) 53( تـَْهَتُدونَ 

رٌ  َذِلُكمْ  َأنـُْفَسُكمْ  فَاقْـتُـُلوا   ))54( الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيُكمْ  فـََتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخيـْ

  عليهم اهللا أنعم مبا إسرائيل بين إسرائيل بين اذكر م وتعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 

 أي ))نجينكم و((  جناتكم فيه كان الذي الوقت هذا ذكرواا أي جنينكم إذ واذكروا أي ))نجينكم وإذ(( :قال

  .خلصناكم

   ))وال يقبل منها شفاعة((شيخ اآلية: : الطالب 



  متأكد؟ كيف؟:الشيخ 

  نعم.  : الطالب

 ؛هلا يشفع أن الناس من يقبل ال أي))  شفاعة منها يقبل وال شيئا نفس عن نفس تجزي ال يوما واتقوا((

 ؛مضرة دفع أو فعةنم جبلب للغري سطالتو شفاعة الهذه  مضرة دفع أو عةفمن جبلب للغري طالتوس هي والشفاعة

 من هملحقي  ألم ؛املضرة دفع باب من بينهم ىيقض أن املوقف أهل يف وسلم وآله عليه اهللا ىصل النيب فشفاعة

 ؛املنافع جلب باب من يدخلوها أن اجلنة هلأ يف وسلم عليه اهللا ىصل وشفاعته  ؛يطيقون ال ما والغم اهلم

  .شفاعة نفس من يقبل ال القيمة يوم ؛تدور على هذا والشفاعة

 وال هلا يدفع ال فهي ؛فداء منها يؤخذ ال مبعىن ؛نفسه لجيعا ما منها يؤخذ ال أي ))عدل منها يؤخذ وال(( 

 طلب ولو ؛منه يقبل رمبا فإنه بفداء ىأت مث بذنب أخذ لو اإلنسان أن اآلن تعلمون وأنتم ؛فداء قدمت أن ميكن

  . عدل وال شفاعة ال يف ما القيمة يوم لكن منه يقبل رمبا له يشفع أن جاه ذي من

 اخلطاب من االلتفات فيها ))ينصرون هم وال(( :وقوله  ؛اهللا عذاب من مينعون ال أي))  ينصرون وال هم((  

 الضمري وجعل  ))ينصرون هم وال(( :قال بل تنصرون أنتم وال :يقل ومل  ))يوما واتقوا(( :قال ألنه الغيبة ىلإ

   . للعموم فهي النفي سياق يف نكرة ))نفس عن نفس(( ألن ؛مجعا

 ىإل فيه ترجعون يوما واتقوا:((  تعاىل كقوله كثريا القرآن يف يقع وهذا ؛مةاالقي يوم من التحذير:  اآلية هذه يف 

  )) . شيبا الولدان يجعل يوما((  :تعاىل وقوله))  اهللا

 يوم لكن أحد عن أحد جيزي قد فإنه الدنيا خبالف شيئا نفس عن نفس جتزي ال أنه: اآلية هذه فوائد ومن 

  .  ال القيمة

 شفاعة تنفعهم فما((  :تعاىل كقوله وهو ارمة النفس يف الشفاعة تقبل ال أا :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

  )) الشافعين

 وهؤالء الشفاعة هفي تنفع ال ارم وأن إطالقه ىعل إنه فقالوا البدع أهل أما :نقول ؟ إطالقه ىعل هذا هل ولكن 

  . الشفاعة فيه تنفع ال الكافر ، الكافر هو الشفاعة هفي تنفع ال الذي أن والصواب ؛اخلوارجوالثاين  املعتزلة هم


